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och intresseorganisationer
i ett historiskt perspektiv
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JORDBRUKARNAS KOOPERATTVA FORENINGAR
och intresseorganisationer i ett historislrt perspektiv
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Den bondekooperativa rörelsen år ett vitdörgrenat träd med sina rötter djupt ned i den
svenska myllan. För landsbygdens folk ha-r rörelsens stlrka bidngit tifl möjligheten att le\.a
på vadjorden och skogen ger Den fackliga delen av föreningsrörelsen har med tiden
blivit en makdaktor i svensk politik, och den ekonomiska rörelsen med sina stora
koncerrrer är i dag en viktig del av Sveriges näringsliv och en altör på viirldsmarknaden.
Boken visar att denna position inte har uppnåtts utan svårigheter. Avgörande för
rörelsens uppkomst och tillväxt har rit ideella insatser av enskilda föregångsmån som
fått kämpa för sina idder. Pionjårerna har senare följts av en månghövdad skarz av
förtroenderalda och anställda som fortsatt att organiseta och bygga, år efter år. Under
tiden har lantbrukarers villkor förbättrats ekonomiskt. Dessutom har lrkesrollen genomgått en radikå] förändring från att enbart 1?ra matproducent till att även bli en samhållsstödd landskapsvårdare.
Antologin, med dess $ugotal bidrag, tar arstamp vid 1 SOGtalets mitt och lotsa-r läsaren
ända fram till 2000-talets början. Den är skriven av nordiska historieforskare samt av
personer med mångårig erfarenhet från ledande positioner inom lantbrukets organisationer Författarna ger både en intemationell utblick över lantbntkkooperationens fiamväxt i andra länder och, framör allt, en bred historisk mångfasetterad skildring av den
svenska bonderörelsens många grenar
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air tillmiitesså denna frarnsrållan med
,,:rke på hur opinionen såg ut och rned tan\c pa hur fattigt och eländigt folk hacle det.
\lc]eriet sänkte priset med nå ör-e litern.
\Ien det var iutc bara fblket i stiiderna
,:n hade det eländigt. Det var lika illa stäl1t
'
:.r landsbyuden, både för birnder och torpir,
:e. Dår'för blev mjiilkprissänkningen ch-op-.:lert som rann ör'er 1ör bör'rdcrna i trakten
:r.onr lerereradc mjiillen rill mejlri, r.
I slutet av år 1927 ställde Väsrerbottensl-,iriren en liåg-a till sina läsare. Frågan löd:
- | ad .skulle Du göra om Du, tar
dih(.a,toi" En ay
-i.ar-na, hernrnansägaren Ar-vid Nordström i
\nrrrrra'L. hade .rerar: J,tg sl;yllc 61q4x,- 1,,
':ina t*esbröder.jordbrukalna i en firchlig or
;;rti;alion, sou hade möilighet o(.t tLetlelst sin.t
.:an lilkttLrataga böndnn.o,s inl,resstn såtiiL
fitch.'J tolt ckon.om,itltt och socialt."
\u gav det ena dct andra, och en kall
:ebr-uaridag 1928 r.ar det så rnyckct folk i
iomnrrnalhuset i Backen utanfor Umeå att
lei uar ett undcr att inte alla tuppade av på
:lrncl av syrebrist. Huvudtalare yid möter

rar nr-jölkbonden Viktor.Jobanssorr,

r'ars

::rrd låg alldeles i nårheten av kommunalhuset i Backen. ViktorJohansson talade onr
:rjölkpriset och andra problem inon jord,
inrket rned sådan tyngd att det inte stirnnaile r id de tta miite. Det blev en spänrrande

lbrtsåttning rned möten på llera hå11, bland
antrat pii Sånga-Säby sonr skulle bii LRF:s
kurs och konferensgård på Färinesö i Mäla
ren. väster om Stockholm. Till sist hiunnade
man i Stockholm. i Läkarsällskapcts vackra

jugendhus, idag granne med Bör'rdernas
hus, den så kalladc Bonntolvan på Klara
Östra Kvrkogata 12. I Låkarsällskapcts vackert ulsrn,vckzrde lokaler bildade de tillr.esta
bönderna den 16 rnars 1929 Rikslörbundet
Landsbygdens Folk, RLF, en föregårrgare till
dagels LRF. Till förbundets lirrste ordförande valdes Viktor pir Backen.
Teurat för denna bok ir .ford,hrukrtrnas
h

a

op

emtil a för.n ing.Lr och i

t L

tre t s eo

rg(lnis ali

o11..t'

i ett hit(oiskt perspchli,'. En sak som slår mig :ir
lrerrdel.-n ll en.kild.r prr.,,rrr s iniri.rr ir-

Lralt., rrqagerrrarrg o, lr l;;lrn,rq/ all \e in i
frnmtiden. ViktorJohansson lar en sådan
initiativrik och engag-erad föregångsrnan
sorr var D)cd att skapa denna tidiua fackliea

organisation för laDtbrukarna. Historien
ändr-ar inte sin gång av sig s-jålv, utaD därfiir
att mår'rliskor aser-ar, enskilt eller tillsammans. Det är- tack vare enskilda människors
insatser i samverkan med varandra som det

uppstår orsanisationer av olika slae. Närjag
ser tillbaka på biindernas organisatoriska
samverkan, sliis.jae också at' r,ilkcn enastående bettdelse de helt ideella insatserna hafi.
L)et år- nos många mcd mig som gårna skulle sc mer av ideella insatser åven i vår tid.
Den ekorurmiska förenin gsrörelsen hade
sin r,agga

i Orsundsbro,

som liggcr mellan

Eukiiping och f--ppsala ll"edan år- lU50 bil
dades clär Lagtrrtclzr och Hitgltucla hliraclet-s
ratrr.rn.k.rlltritrq.h,,l rl Llrrr'r'rlr as:r''r'rti,,|l\,,r|nlfrr rk,'rr,rmi.l l, rl t rrirr:].';lrrrrl ilrrfirnns, llck ruan tillet ipa cl llohesfirt tn mcd
andelar, men ingerr fick liga lller iin lemlio
andclar-. lclag r-iiknar biicie kolstlment- och
proclucetttkoopclaliollen i Sver-igc bolaget
som siu la5-gir oclt år'2000 llradcs ett ll1'ck
et r'iilbesökt 1 110-är-sjtrbile trrn lrer-c ricl c'ierr
lilla ham[cn i ÖrsrLndsbro. brcdvid (lc1 lra
gasirr sorn bolaget lait trPPföra.
Iuitilitirtirgar-c till tlel sonl räknas sotn Svc
riges 1örsta koopet-irtil lal lirllclshijlclirtgen i
L ppsala, tillika ot-cifiit auclc i Irppsirle lärrs
hrrshållningssiillskirp och akatlclrierrs hedcr s-

ledalnol. R(t)ert von l(r-ttnet-. Liurclshiir cling

inspirerats ar, si1 gorle r'än Frik (irstaf Ceijer- stirrr iLppt-irrdels irr er liittigdotrleu
och eländel i laDdet. I en sc e lörcliisningar'
ir llJ.1.1 recknadc hiru ctt tuiirk bild l clct
h irrlr,:ixanclc ilchrstt isamiriillet. som hatr arlsåg gltuacle dc'n statkat-e på ctetr svag:rtes
b-l ,,strr:rd tl.'rr.1" rer ,u l' r,rtt r'."' ilrti"tr'
principcrr iir- ctt tidcns riitlcln ingsrn etlcl '
[]eijet och vort Kt-a:rner vlL Lla firlegiirrgc.n hacle

och de sktrlle fzi rlriingir eltclföliar-e nrir
nas firle uitrgst-ilr clse tog orclcut-ioldbt-tti<:u
lii-.- tarl nigla iiltiorltlcn sellilr-e sanltidigl
rued dc andlir fi)lktötelsclna i Srerigc.-lag
sklrll hzir ertdast rliimrra lttcrliil..arc et1 llal)lrl,
2rre

Luclli g Natt Iresotl (hcclet-slecllrllot av akacle-

rrli, lr). H:lrr \:rl iileli\'rle

riir S\'erigcs'\llrniinua

't lr "r{ rlr':rri'r

Lantbltrkssäl)skap
rclonrrcLades 1!)28 och rircn tliilcfter-. r'ilket
srarkt bidl oB till all eIr lo.tliifallde tiirrliqc
svag joI'(lbrUkskoopel-ati()ll konr alt cxpatl
clclir mycket strirltbt
.Jag har-

haft

tirllllirtel lltt tuldel err \11)r

lrkc'sver-ksarnliir titl lii lrbctir IirrSveliges lriinclet och.jag har lä1-t käntre och
[,itt arl)ctl1 tiilsamrrtans llled 1l-arlst2icrlde
borrcleledu e i flenerationcll elter \_irlllle!()n..Jr1s tältker llllncl ar)rl:rt p2i de fiamsvllta lediu c sotn lrr:k:rdes lrrecl kt)rtslsF cket ltt

dcl ar

mil

lirrcla clerr IacLlig-a och clell ekontlllrjska
grencn al fi)reninBsl ör'elsell gelr()rIr bildallclet uv LantbntLar tlas liikslillbrrncl' LRF.
197 r.
6

l'tr'

År'en bakonr cleu hår-boken stlu enskilcla
klinnor-s oti näns etrgagettrlrtlg. L)el lu-bete
soru lbrskare och :rndI a histol iskt il)tl-esscl'?1cLe giir konrrner-till llttzr och gläclic 1ör-alla

so[l \.et att r,i hal l.lcket att lärzr av lzir
histolir. For-sknin glsal'betet :ir- olta tåmligen
ensarnt oclt får'irrte allticl clct erkiitlllanclc
och dc,. rrppltär-ks11thet det firr.tjiirrar'. Dit1ör'år dct en atrgelägen uppgiit för-akirclenlicl iltt gc spridning it cletta Iorslnings.'rhrt-. \ka,l, rrri.rr I'i,lr.rr ',r l'.t P; Fll
nl\cket akti!t s:itt ti]l att skaPa mi)tcsPlatscr
fiir- r'iiru fbr-skare. iiir ak:rde'nietrs leciatuiitetoclt rtiitrqa auclt lt iutt c'ssetlcle. Fol skarc pii
oliliir niliict och ii-ån olika clisciplirler-bc
hiilcr- få miitas fitr- irtllsesitlig stittrLrlans oclt
1ör :rtt ilspit-ct irs till eetllctrsamtla pt-t!c'kt
cllir olika korlpctenscl sillllvcl^kat niigot solll
akirdetliert pit olila sLitt rtiedlcrkar till
Aliadenlicn clrilcr etr ottllatLtncle vcLksaur
bet mc(l historiskir plojekt och ptrblicering.
L)cttlr kalt rne.l lätlhet kotlstateras om rratt
stuclclal tttgivuing^cn al lliicket-och sklifiet i
den liJrlecknjrlg sotrt flutls i slrttct al clc'nna
lrokl Firrlattar-e till dussa iir alltifi-zir.r prot'cssionclla histoliker lill persollcl mcd slor
kolrpetcls inortr t.ex. cn sektol_al de al-eclla
rlt lr''ri"r'r
rrnt itr't
'rt 'r,'lrr,'rrrrl li\-r "
Bokc'n visal tvriligt :rtt.ior'dbt-ukat-nns förclirr gs r-iit else hal en bet\dclseiirll histolia
rtt l)!gg1 r'iclar-c på. Båtle iclag och idct
1i-amtitla un'ccklirrgsarl)cte1 rir hi!torisk klln
skap och fiir-artkring- ar algirlatldc ben'clelse.
L)e kooPeratila föl-cllirl glir rlil i lirrl lbrI rkels
olikl brriuschet- iil icllig stotlt liortcet-tlcr'
meli illla h:rl dc jLl rlrsPrllnfa i eu lokal
bon clesattrt e rkatt . Dct fitltrs alitsii inoln fiirerrilgsril clsen c'tl låtrg 1t-aclitiott ilv Qelllcllsnnrt iiganclc och tttecllernsin{lttalldt'- Fiir att
kunna lbrtsiitta sPela en likti!,.. roll, intc bara
lirl lrtt uat ktaclsfirra 1:ur1bt-ltket s pr odllktc'r'
tutan ii\'crt i santh ål lsclebatterl , iil delllla histor-isk1 liir-zLnLradc iclentitet crr tLnik tillgiirrg
I)r' slensLa lnntblttklunir ocb clctns lilr-ctr-

oss

s

ingsligclir Iiir-ctag haL de sellastc år-tiondena
upplelt err rilltag-ancle kotrkttrrerls på den

eulopeisklt och itrlerllationella nla.klladell'
Dritti! år eri lLlluckling solll liornmcr_ att 1i)11-

.irt:r. \rlr ..rtrr:rtl'erslorrrret i'rrt rreli"tr'-

-

-:r:cr nit hållcr'
- , rerh iDt |iit-cl

:.ir\ \()nr del2r
: ., \ irl.len.
\ lr(l dessil \t(
' ... man liitt d
r . rirlse. Dct !
. ::- bcch ivs licL t
(i\ionclla

11i

, . .,rnt Lrtlöt s
- -. tr fitLetthcl
-. r. Dcnnir ll()k l
rrdr lg t ill Lr
: r:r ial liilrtbrlr
r:- .1l ell

S()l tS

- -:::c ltLrl |isa
,: il.u lal tbt-tt
.- ::-1r blirit eI
. -. :

,r'.

mecl

et

t

': :: rr cliska firr'

:..1\ Iautb ru
..-r'. lklltirla
-

.. ::tcd stor

It,

- :ri riras al rl
. ..rt beti)f-j()l
,: -.r delat ar
- ::ll.ttiqa atlCl
- :: -..t lli\lorirl

:. ..rt]qt ifi ell
,-:::.i.1
i (len sr(
-

:...rlingerr ii
: :.l.cn\ al tikt
:r

:: ,::

.

t it

li()rlells

,1l.rl)l)i1s x\

..r littcr

at

Lt

- :t lt.r illl ll()lla
: : -it r'l] i)\iul
-.ir.tl tkonon

-:icbircker'f
:: r '\riqgaD a
.:11,)mincrrllr

r: qlarlllllil
r .rl .1\ 1i)l r'll st
: c:,,lkriirgen
: ::. (lt inncliill
r.-lr oll. inrc
T....rtt
--

:r.1I

lrlr'lir

i()lltns hl

cg:
r

sar enskilda

rg- Det arbete
btt intresseraglädj e

tirl alla

-ånserna

håller på att r'åxa fram, och här är

:rl uFrhötl\ärdelullt mc'd sql k,,,'peratitt
iean'som delas meci liknande riirelser i

: ela r'årlden.

en

lär-a zrv

vål
ofra tämligen
I erkännande
bnjånar. Där-

\lerl dessa rlura p( r\peLli\ [ör åqonen
-:jer man lätt den historiska forskningens
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-:na erfarenheter inifiån föreningsriirel-n. Denna bok utgör ett svnncrligcn vär'de-

bidrag till bcskrivningen av och Iörstå.-.cn för lantbrukskooperationens histoda.
:)en är en sorts manilestation av vad vi i
>., elige kan visa upp av forskning som be: :ndlar lantbrukskooperationeus histor-ia.
:'.1 har blivit en gedigen bok på flcra ltunclr. .idor. med ett tjugotal bidrag av svensk:r
. r rrr,,rtli'lu Iörlattar e. Alla
it intt-..r
'om
:,de ar' lantbrukskooperationen kommer
:-rrför'att kunna hitta olika artiklar som kan
-as med stor be hållning!
Som visas av clet breda utbudct av artiklar
ri rler r her ö r jordbrukr r r.r. för en inq.r',is-n
:--enga delar av samhållslivet. I jåmföre1se
::ed många andra länder är-emcllertid dcn
.-,rnska historicskrivningen inorn deLta om-:,le l.'rrrgt itrrn [ull*t:indi*. Drn \um är e
:::11r
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:.rqerad i den slenska ftireningsriirelsen kan
.rd läsningclr av exernpeivis Erik Flelmer
Pcdersens artikel orn den danska lantbmks-

!roperationens historia och historicskriv

bnncle. Fiir att
troll- inte bal:x

:inpJ drabbas av en lätL ar,undsjuka. Att den
rrnska litteraurren är så r-iklig beror såker:{en på att bi;ndcrna i Danrnurrk uncler lång
:id hurft en ovanliilt stark ställning i samhäl
-er- sår':il ekonomiskt som politiskt. I svenska
risror-iebiicker hamnar jordbruket däremot
,fra i sktrggan av den under 1900-talet allt

lsLr produkter
r år denna his-

:eller glömma att bilnderna undcr stirrle
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:ielen av förra seklct utgjorde en stor andel
befolkningen. Idag har de minskat i antirl
men de innehar lbrtlarande en ekonotrisk
ntckelroll, intc rninst gerom sin fö[enings-
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deras föt-en
lle år-rior-rdena

N,Ian

,

Tn'ärr har forskningen om lantbruksko)per-ationcns historia i Sverige - både den

professionella och den som utförts av lekmän - varit tunnsådd cle scrraste decennierna. Den senaste akademiska avhandlingen
son.r har fokus på ämnesområdet är Rcine
Ryd6ns sorn nu har varit denna antologis
redaktör och aflikelliirfattare. Han clisputerade ]998 r'id historiska institutionen i Götc
brrrg rncd athandlingen "AII åha snålshjuls (ir
t,A lt'rl tIigr". L)' tpn,A,t iot,lLrul,tt,na'4goni
sationsprccess 1880 1947. Ar-2003 utgau, han
Nle.duinde.ns tid. Ekologiska lantbruharno orJt

ytdl'ruh'|,oliriA,,t lo,9<-200n.llt-int .ir n rr rrera verksam vid historiska institutionen vid
Uppsala universitet och hans nuvarande
projekt, Böndt:rnu, narhn.oden och miLjön: N1a
r

fi)nrtstittning'ar för ehologiska odlatz och sn'tå-

hn*are 1977-2000. anslutcr väl till hans tidigdre lorskning .'m l. n rbn l kjluopcr alione
Denna antologi är i sig ett cott excmpcl
på samverkan. Id6D till boken kom upp och
birrjade diskuteras i en arbetsgrupp r.rnder
ledning av prolessor Janken Nlyrdal, SLU
och ledamot av akaclemier. Gruppen, som
består av representanter från Nordiska museet, SLU och akademien, har uncler ett tio.

tal år organiserirt en lång rad av agrarhistoriska seminarier och konferenser och utgivit
en nästan lika lång rad av bircker på Nordiska museets förlag. Akadenrien fick irnsvarct
f'ör att orgauisera eu heldagiskonferens med

temzrt lantbmkskooperationens historja.
Detta gjordes och den genomfiirdcs hösten
20U0 i.allr.irLere med LRFo, lr lörerring-n
Kooperativa studier: Föredtagen har därefier
lidare urn*ccklats och byggs ut och flera artiklar har rilll,ommir. Projckt-t har finan.ierat'
irv LRF, rnecl närstående stiftelseq av akadc
micn och av ctt flcr-tal aivriga fonder: och stif:

telser
Akadernien har är,en drivit, och driver
lirrtfarande, flcra historiska projekt som på
olika sårt behandlar jor-dbrukares samverkan. De har sin betvclelse inte ninst för att
ge personer verksamma inorrr skogs- oclr
jorctbruk i vicl mening möjlighet till att stu
dcrir dc strär'andel sorn under något sekel
gjorts 1i;r att åstadkonna ett Eiott och eko-

norriskt såker-ställt liv pzi landsbygden. En
bok sorD behandlar .just detta och som

bcräknas bli pLrblicerad i bör-ian av 2005 är
Lat Lt bnthets löreui n.gshil h

ralid
gar-c

ia

ugrart

o. IL hoop?-

Olol Blalldcsten, agr-onorn och tidi
ulbilclningsiursvarig vid LRF lleinc Rr'av

cl6l kontlcl trnder hiisten 2004 att PåböI-i21
ett projckl som behalldlal LRF:s r'älcliga ar
kiv son numera finns hos Fiiletlingen Stockholnts Fiiletagsrnillncu. Unc'ler scr)höstell
200,1 koo mer det alt vrlra liPPordnllt, Iill
gäIIgligt och rnecl en bra arkivfiirteckrling.
Det har sagts mig att det linls vttcrligar-c
pr-ojekt med temirt lanlbfllkares sa]llvcrkan
Lrndcr plarrering/:Lr-bete pi akirdernien. Vi
r'åntar i spä tring på dct sour skall kor]ll.al
Nrncra tal2u vi allt oliale om dell gr'ölla
sektorn, det vil1 säga all clen vcrksarnhet scxr
i en lad olikir {irnner trasel-as på anllinclnirrg
och lirvaltrting avjord ocli sliog, d t s å"r'rI
skogsilchrstli och livsnrcdelsirtdLrstri. Ti11

tler grirna scktorrt tiikuas nilnlera

också

ekos,"-!temtjänstcr såsont bioltigisk niinglalcl
och luft-,,/vatten rellin !l siilllt relQeirTioll ocir
rcbabilitel ing, mecl hiilsa, es tetisLa/ ktrlt Lt-

rella välcien, oc)r fritidsodling. Denna sektor
stii| för nät-urare {io P1-occn1 a! sår'äl svsselsiittning som BNP i Sverige och har dä-me.l

en stiirre betldclse för samhållct än lircl
många fiircståJler sig. Deu kommcr rLårlör
ri\rll lr/rtlqclll r.'r;, 'r '.iLtigr lr)l'lllint'"lrrrirdc som ilneiattill allt 1iån bjotcknik, ckologi och djrtr /\,iixtpr-oduktion till clcn griir.ra
sektorns historia rich skogshistolia i cn I'id,
t\'air'\ e te rrskaplig meuingi rried bl r. firrcn-
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. lbrukarnas föreningar har i ör'er hundn
-- :-aft en mycket stor ekon()misk och social
(r delse förjordbruksnåringen. Under sam::- iid har hela landsbvgdssamhället genom-:r en genomgripandc omvandlingspro=:. Organisationerna har både avspeglat
. r jåha påverkat derrna rrtr.r llirrg.
I mindr-e skala inleddes de svenska bön:cmas organiser-ing under 1800 talet och
:nkrilrg förra sekelskiftet uppstod ett stort
-:rral lokala kooperativa föreningar Ur eko:lonrisk syn\rinkel var mejeri- och inköpsför.ringarna de mest betyclelsefulla. Fiir-ening
- lör- slakterier, äggdistribrrtion, kokontroll,

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
Sanrnankomsten var ett samarrangemang
mellan KSLA- Lan rbnrkarnas Riksfirrbuncl
och Fiireningcn Kooperativa Studier Medverkade gjorde såväl företrädare för jord-

-.rkrig

rninst kanjärnförelser med andra länder

-'-urhållning och tröskverk spelacle också en

roll. Under 1g30-talets ekonomiska

,<ns inleddes cn omfattande utby€igDad av

-.rnrbrukskooperationen, som på kort tid

rlel i det närmaste heltåckande. De koopc
:ariva för-eningarna samlades i paraplyorgarisationen Sveriges Lantbruksförbund. Vid
nrlrma tid fiamtrådde dcn nva intresseorga:liiationen Riksförbr-rndet Landsbygdens
Folk, som agiterade livligt för att bönderna
ansluta sig ti11 kooperationcn. De tr'å

'ktrlle
rumdorganisationerna inledde ett sam:rbete som efterl.rand blev allt tåtare. Den 1
'anuari 1971 togs steget lirllt ut och Lant-cmkarnas
Riksförbund såg dagens ljus.
.JordbruLarnas organiraLiott:h istut ia ät ert
nvcket stort forskningsfålt som endast delvis
har bearbetats. På scnare år har en rad en
.kilda forskningJsinsatser gjorts, rnen ett samiat grepp har saknats. I s)4te att kDyta ihop
:orskninuen på området anordnades den 11

oktober 2000 ett heldagsseminarium vid

brukets organisationer som akadcmiska forskare från Sverige, Danmark och Norge. De

vidareutvecklade och utblggda presentati, 'nerna.

s,
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rt

samt ett antal nytillkomna artiklar, har där
efter samlats i denna bok.

Förhoppningen är att boken skall stimulera intresset och ee impulser till nv
forskning. Mycket återstår att göra, på sår'ål
nationell som regional och lokal nivå. Inte
r'iszr

på intressanta likheter och skillnader Där
för innehåller- boken flera artiklar med ett
såclantjämförande perspektiv. De flesta bidragen behandlar dock den svenska un'eck
lingcn ur-cn låug rad aspekter och ger sammantaset en bild av hur mån€fasetterad
jordbrukarrörelsen varit och fortfarande är
För att illustrera bredden av den fortsatta
forskning som vore önskvård följ er här ett
axplock av tånkbara te[lan. En del av derr
l.lngrrir\ r denna I'ok. andt r ir idet når ma*
te helt outforskade.
. Mejeriföreningarnas bcrydelse för små och
storajordbrukarc i olika delar av landet.
. Det lokala genomförandet av det stora
organisationsbyggJet på 1930 talet.
. RLF avdelningarna som f<)rmedlare av
lokala bondeopinioner
. Förhållandet mellan RLF,/LRF och andra

organisationer

Nltotsrittningar mellan kooPeralilt och
prir,at i tnejeri- och slaktet'ibranschertla'
I r r.i,

'r\\.rqc

rr it run r

lalrtbtrtl.k""let'rti''
- olsrker

nen 1i-iu l960-talct och fi-anråt
och följder

Lantbnrkskooperationens D-larknadssLrategier.

olctbrukar-olganisationcrnas iö1-hirllande
-f
till stittsrnakter-na i samband mcd Prisfiir
hanctlingarna.
Nliij öanpassningen av iorclbntksprodnk

tionell.

.forclbr-ukalolganisatiolernls n()r^diskll
och intet-natioDella samarlrete

Forskningcn kottttllet i Ibrtsättninllcn att
rlllderliiltas betl dligt a\ a1l LRF:s on{;tt, nde
zrlkir, nvligerr fl\'ttats till Firr-cningen Stockhoirns För-etagsninnen. L)år håller det pii att
katalogiscras och giiras tillgängligt för siir'äl
rk:rclerniska folskat e och stttcleuter sorn lek-

m,rrrrr,rlu|slrrtr'.

Pa.a.jtt l;tt 1;l11"pprrirre:

vis bjlclen av jot dbntkarnas fi)rerlingar och
clerirs roll i sarrhiillet lör-rljupas betvclligt i

li.irrticicn.
Jljörhlinge i nnj 2001
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Jordbrukarnas öreningsväsen i Sverige
- en historiografisk forskningsöversikt
Rrine Rydön

:. - rqr?rhistorisk forskningsii\,crsikt konsta-

-

ir'professor-Jauken Myrdal att de fcirsta
- :: otufattande arbetena om det svenska
r'rmkets historia publicerades r-cclan på
--,'aaler. \rissa historiogr:afiska trådar kan
- ,'ch rred dras ända tillbaka till Gustav

'

ricl.r Någon tillnärmelsevis så garnrnal

-.-:i
'::".rr r r olr j,,rdl,'ruket. lörenittq.r.isetr
:-: ::. naturligt nog inte. Historien om-jord
-:-:lar-nas or-ganisationer hör till stiil-sta
:.( il Irenrllr.r ttnd-t ,L tr tttc,det na petio:::r. iom länge utpjort ett försummat kapi
:. :.rgrarhistor-icn. På sena.e tid har denna
: ::hringshrckzr börjat tilldra sig en hel del
:'omärkraurhet, men 1900 talet rir forl:,:.urde endast delvis utfbrskat. Dct giillcr sii
,, rigrarhistorien i allmänhet som litteratu'- :. orrr jordbrttkrt nr. liirrrtittqar.
\atun,etenskaperna har sina stora para
::.rnskilien, men inorn hurnaniora och salr_r-.ll:retenskap kan man snarare tala om
: :rlder- och modevzigor. När-ett orlråde
.--..cs genomfbr-skat" lärrrnas det åt siclan
:-: att en lång tid scuare Lrpptåckas av en ny
: :'kargeneration, som tar sig an de( lltifi:ln
-..r infirllsvinklarz På samma sätt förhåiler
--:i iig inom agralhistorien. Även our detr
--.1 som omlattar organisationsområclct
- ldg kunnat anses som gcnon-rforskad kan
:..a tlcrrcler urskiljas och skall, rLt.u an-

språk på fullständighet, skisseras icleuna
genongång.

Hushållningssällskapen
Dct kan yara lämpligt att inleda med de
orgarisatiorerna, nåmligen

1örsta formella

hushålhringssållskapen som bildades i varje
lån under fiir-sta hälftcu a\' 1800-talet. (Ett
uuclantag är hushållningssållskapet på Gotland, som tillkon redan I791.) Unclcr clcn
na långa periocl har de haft stor betydelse
för näringens utveckling. De hiir-dc också till
de liirsta organisationer som fick sin historia
skri\'en. I börjaD av 1900-tirlet Lrtgavs eD lång

rad minnesskrifter till sällskapens hundraårsjubi)eer'. f)essa skrilter utgjorde en stor
del av underlaget för Erik Kempes avhand)llng Sturlitr angående de nenska ltushållning.ssiill.*tl.ttn. ( 1923).:r Det drildc nästan 60 år

inrrarr nästa sLöue arbete om hushållningssållskapen rrtkom, .lan Stattits H'ushål.ln in gsstillsko.pen oth rt gr rtr.sa nhtilLets t'öri)nd.ri.ng.1

Kelnpe lade rvngdpunktcu på tiden 18901914, då sållskapen tilldelades alltfler. statliga för^valtningsuppgiliet rredan Stattin irriktacle sig på r'crksamheten uncler fiirstir
hålften av 1800-talet. När det gåller 1900
taler lr,.rr "åll'kalcn' handlinq:rr orrr rrreietiniirirrgcn, snåbrukspremieringirr, råclgivnin g

II

.:.::

"i..:

och utbildnin!i använts sorrl Lällmatcrial irv
err del firr-skare. blaucl arrcha Kirsti Niskanerr.r E1L antal rninnesskrilicr hat rttktuttrit
år'en till hushållnilgssållskapcrts 150- tich
-:r ll r-a |

:j

u h

I

lee

I trr tt lltrrrt-t.rl.lri.t',rie

ällnrr lill stor del olrtli)l-skad. [.u tttl

r :it

cl<et irtl-

folskning
Olof Kåhrstr-irms n\ulkomna ilrbele om

r'äncLbal rttgåugspuukt {öt- sådart
år-

sällskaperrs rninnesskrilicr'. Fötlton ctr art:rl-rs av his1orieskriurirrgen i jubilcr.tnrslitterattt
r-en innchiiller boken cn tLtförlie bibliografisk

1i)rtccknins,-. Vid2rr^e har Rorrrtl Pettetssorr

till

fog:rt err lblskninllsiivcrsikl ocir ctt kapitel
rried lirrslag på uppH-ifter- fiir. fi)rtsatt forsknirrg."

Lantbnrkskooperationen
I

r.'rr

nir, Lrt rlet rle l., ,,prr.rrtr'.r l,,l' tttlr ',rt-

na sorD iral't stiirst ekononrisk betvclelsc av

alla.jolclbrukattit-ganisaLioller ocll cle hatockså iignats er rel:rtilt stor måugcl litte-

ratur. AIclelsrueje] iel ocil li ltlrlallDalijr
enirrglr liirte liarrr i slulet a\' 1800 tirlet och
de senalc fick sirr r-iksorgauislilio u. Slaitr/rri

Lan t nii t t.rt ttts lli h sftiråirari (SLR), r'eclan l !105.
Annar-s clröjde det till ctL pirr' är' in pi 1!)3{l
r:,1,

r rrr,rr'

,1,

r I'il,l,rd.. fl, r 1,"'1, r'rtir.'

Ili k s
r-iks<rlgan isationcr'. S:' e n.sk
rrnzg (S\'TR). Sit.i-ig,s S kt k l u i förbu n tl, Slr'
rigrt .\h ogsiipurcfört n.i ngars Rih tförh un t{ necL
l1clir. Det hclu saltrrtdnadcs av par-apJv
a itle j eri t rtt u.;

ln

ot-garrisirlioncrr

.SlarQ4rr LnnlbrtLhsJtnlrtt

n

l

'I to

år eltcr i|iedningcl aV oeltiotalcts slora
olgal is:rtiousviig birr-jadc -j Lrb il errmssklilier-r,r utkomnla. UucLer'11)10 och l!)50 talcl
[lga\'s clr r'ilcl ltlnga r,crk i om alcllrtt gellre.
l)land annat orn SNIR 19'12. Lantbruksfiirbrrnclct 19.12 oclr 1957, Slai<tcrilörbrrndct
]943 och 1958. Lantrttärrnen l!)ar5 och
Skogsågar-na 1!l5 r-.7 Efier clcnnir niudt-c riig
a| Looperationslittel-atur ulkolr crlslilka
störle jtlbilcurn!böcket- utrcleI de itrl.jzrlrde
rrti,,tr,l-rr;. -rr rrrl', lli. ,,ttr Sr oq.:it rt rr'r
och Lantruii.nnen." Vidare gal Stig ()stclrnln, mdngår'i11 mecl:rrbetare Pir latltbrttksko(Jpcr.rlionens rnecllemstithlin g /ordbr-uÅar
nos l'öt erti n gshlad, ] 973 ut sina rn\'.k.'r
hållsr-ika cr inringar."
t2

il

i'..r,,, ...,;..1;.

,

.,1
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irr

rre-

f)c flesta :n dessa birckcr är sluncrlisen
Iaktlspiickade oclt cLe åt- g..iura r-eferenspunkrcr tiil clen seuarc fcrskniugctr. Föriattiit-lzr
hade oftast innehatt lcclande Poster inonl .lc
akLttelll organisatiouer-rrt ocb lar tttvckct l äl
ilrsattt i ålnnet, uten cle r,ar traturligt nog
inte helt opaltiska. Srilskilt hadc cle en ten
clens att irlclcL iva misslörhållanclcrla på
rrr,rrlrrarlen li,lr Irr.{ir-r/1, r. rr"r Lo,'p, r.-rtio-

nen l<orrr in och stlillde allt till rätta. Det
Irrlr. d,,, k ul,l.rrrtag ltitt ,lett:r trriltt.ter.
bliind irlnal Gunnar Iiellstr'örtts inlåge i
böckerna oDl Lrntrräutrcrr och sl:rktct-iot garrisirLionen. Hcllstr'öm ledcr-Ligiler till cxcmpel clcrr gringse bilclen att bönc'lelna fiir-c
1re1tiot:rlct !täDdillt luracles a\' Pri\'a!tl kreirLru-sr rp pliiipalc.r"
Lantbmkskooperationcns lokala och Legiouala fiir-eningal hat-ocksii gilit rit jubi
lerrrnsskriftet. Amnct hirr- r'idar-c crlgagerat
rrånga hembvgdsfir-skalc, som skrivit clen
likalir rnejer-ifirrcrrilgens histolil. \'f c.l r"nt(
-rrtr ||r, :, : fi r r i r,t.'n l
'
1,a:rrr,lr't .I|||||iI.;;\, I
i laIclet iir dettil ett jiitteli]rt lbr-sLniltgsfält,
sorrr ciet inle li[lrs LltfJmnle att gå ]liirlnalc
in pii i clcttir samtnltrharrg.
Utanför- lantblLrkskoopcrationens egllrl
led glariskade Herrlart Stolpe och Htrgo \'1ebåck på 197{}talet dcss lrisloria i lat sin bok.
Dc två för-lattulla jämiirlclc l,rtrlbt-ulis oclt
liortstimentkoopcrittionen och anallset_adc
li,r lr;ll rrr,let rrr-ll.rtr,le'r,rda 1.,',,1'erati,,n.
lnl tlt, trr.l. l,.id.r k,'lr.t.rtit erlc.tll lll',l..ill rrilll.l
aura clrllirrcLat, tt-ots tr:ingl gr-rrrrrllliggaude
gcrnelrsamlra clrag. I' Stolpc cfierl,r'ste i sitt
inlägg ner-cliskussiotr och lblsltting ttrrr
koope|ation sorn iiir-ctlgsfitr.nt oclt till en
r'iss del har-dcrrra iiuskatr trpp1jllts. Fliin
l!)80 trlets bir-jarr har koo pct aticiu slirrsk
ruirg lid institutionen firl ekonorli på SLU
oclr vicl I Ianclelsltögskolan i Stockholm fritt
lelltivt omfattarcle ckolorliskt stöcl fiån
1
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Scclarr l9ll I utkolrlmer Korl.J? litt årshok, sctn
genom iilen innchillit eu racl ar-tiklat- av
aglar-historiskt intt-csse.r: I biirjan av l!)80
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ir srrnerligen

:--:r.lrna ocl) marknaden.rr Den nya ko

första år.r!'I den fiirsta delen av Lantbrukar

referenspunk-

,:r..ltionslitteraturen under 1980- och 90-

nas Riksftirbunds jubileumsbok Samr erhan
go.t st)rh.rrl (1979) behandlade han RLF
under perioden fram till 1945.'?1)I en tredje
bok detaljstuderade Thullberg den mjölkstrejk som utbrrit i Dalarna hiisten 1942.
Han dros sluLsatsen att tidigare forskning
om Srerige urrder andra rärldslrigct örer
värderat samfairståndsviljan i beredskapssamhället. Många bönder ville tvätom passa
på rillläller oi h urnyllja landers tör.örjnrng"
kris till atr här'da sig ekonomiskt på stadsoch industribefolkningens bekostnad.'?' I
jubileumsbokens andra del följde Tore
Johansscin upp ufi'ecklingen inom både RLF
och lantbrukskooperationen fi-am till sam
gaerrdet l97l or h d.n n1a urgdni:rliun-n

D-

Författarna

nter- inorn cle
.rar nvcketvål
naturligt nog
rde de en tenråilandena på
a.r kooperatiotill r ärta. Det
letta mönsteq
roms inlågg i
h slaktcriorgager lill exemröndelna fiire
r prilata kreatrokala och re-

I girit

ut.jubi

hre engaFierat
om :krivit den
r:il<. \Ied tanke
ieriföreninear
fonkningsfålt,
Itt gii närmare
etionens cgna

rh

Hugo Kyleb i rar sin bok.
lentbr-uks- och
& analvserade
r

".i-r:r har

stor del en löretagsekonomisk
1iirg och år oftast mer inriktad på nuet
:1?mriden än på det förflutna. Det har
li11

:.::
..:
:=rllertid utkommit flera

avhandlingar
historiskt perspektiv på lantbrukskoir:-.rrionens utveckling under 1 900-talets
{:,:.e deI. Exempelvis analyserade Carl
'-::e:strön fusionsr'ågen på 1960- och 70-:i1::: och Peter Normark undersökte lusio- -- :å 1980 talet.ra Maria Fre gidou Malama
:er:ökte vilken ro11 LRF och branschför'-:-den spelade vid tillkomsten av 1988 års
--: , 'm ekonomiska tiireningar och Karin

::,:

-,.slirr.

r.

anal)ser ade medlemmarnas attir ) -

.'i1l 1990-talets

lantbmkskooperation.r!
Elr omfattande Lrrbete orl lirntbruksko
.<:.rrionens tidiga histor-ia av (Jlof Bran-r--rn är under utgirning. Boken behandlar
:--:nårter av kooperativa idder och orga-

-::;tioner från 1830 talet och hundra år

:--lat.

Älla olika c)r-ganisationsformer kart
-.=-fs. inte minst ett stort artal specialisera--: producentföreningar Dessa spelade en

'.:ig r,,ll fi,r närinqcns ltve' LIing. rncl

--.ras historia har hittills varit så gott som
: -h outforskad. Branclesten visar vidare att
,::delsmejeriernas historia går berydligt lång. rillbaka ån 1880. som traditionellt brukar
.:-:eS.l6

kooperations-

nmolsättning;rundläggande
efterh ste i sitt
fonkning om

rm och till

en

!pp61lts. Från

rrationsforskonouri pä SLU
Srockholm 1ått
niskr stöd från

mhgsstiftelser.

ui.'

rirråoÄ, som

rad artiklar av

Srjan av 1980t stor-l samnorrå de lantbruksllande till med

Intresseorganisationerna
:r annan huvudgrupp av jordbrukarförenr. 3-ar är intresseorqanisationer, eller "lack.-a- organisarioner som de sjä1r'a gärna ur-

I Svcrigc handlar dct främst

LRF:s fiirsta år på t 970-talet."Jacob Bjärsdal
sick i boken LantbruhskoopoaLio'n och bontJ,e

lädi (l9li6) närmare in på samgåendet och
den så kallade LRF modellen, det vill säga
en samordning av kooperativ och facklig
verksamhet under samma hatt. Boken har
ett trdli3t inilrånp-rsp, lrir. m, n rir q, n,,m
sin historiska 1'örankring av intresse även för
utomstående.::r

För den frarnridr l,,rslnirrgr n utgör
LRF:s omfängsrika alkiv en r'ärdefull och

hittills föga utn)itEad resurs. Arkivet har
överförts till Fiireningen Stockholms Fiire
tassminnen, där det håller på att ordnas och
gi!ras mer tillgångligt. Vid Lantbruksakademien planeras i forskningsfrärnjande syfte

utgivningen av e n bok med kommenterad
arLirör, r:'ilt ,,r h l ,r.laS till ftrr:kninr*uppgifter.
T

itteratrrren om jor dbrukarn.r. organi"a

Rihsförbunrlet Lands\gden.s Fo[k (F.LF),

tioncl kan huvudsakligen sorteras in under
etiketterna historia, ekonomi och ekono-

å\'en om småbrukarlöreningar och på

misk historia. rnen ämnet berör åven andra

-nare år organisationer för ckologiska
..1lare. Till RLF:s tioårsjubileum I939 ut-

discipliner. I min esen avhandling från
1998, vilken bland annat behandlade RLF,
lantbmkskooperationen och Småbr-ukarnas
Riksliirbuncl, tog jag hjälp av sociolosisk
reoribildning. Syftet var att förklara varför
en del organisationer lyckades och irndra
rrri.sl)ckadr'. i.ina *trirand, n alr urgani\cra
de svenska.jordbrukarna.2l Under 1990-ta1et

--.cker-dct.r7

tt

=-':o

.

'm en tunn.iubileumsbok.l3 Annars fanns
qott som ingen litteratur om RLF innan
?cr Thullberg 1977 lade fram ar4randlingen

.:

:.nder går samman. Thullberg kartlade i
-etalj RLF:s inre utvcckling sarnt dcss fiir-

till lan tbrukskooperationen och
r..trsmakterna under organisationens fem
:,.rllande

intresserade sig även de statsvetenskapliga
13

-fj*ålG--=-r*i.c

forskarna lör' iorclbrukarorganisiltionef rla'
siirsi<ilt 1ör cler-as l oll i jordbrukspolitikcn l
bokerr 7)ta Surtdislt litnners' i\Iovettttu! attd
Orntrnnuttl .\ptictt.lt ural Paliq (19!X)) diskrtte-

lirclc Nltichcle trlicheletti LltF:s för-hållanclc
till statslnaktcrna, clct öu iga santhället och
clc egr-ra ntecilcrnruat-tra nrccl

tle+ei*qe

a

tlrtgciplrnkt på

19Sd-talet.:' t'e'r'Ola Öbelg rtndcrsiilte
avhaucllirrgctt \iiti.l1tvtse oth rt llm rin in trtsse
i

RLF/LRF:i roll vitl de .iordbrLrkspolitiskir

besluterr l9'17, 19ti7, 1977 och 19!)0 Blancl
annat \:isade h21n hr.rr tirgarrisatioucl i utbvte
På sig ar)slar

mot inllrrande på besluteI toi]..
lil att tlisciplirtct a rleclletlsopiliolteu'r"
Ett alurat omriide som Pii scllarc iil-ii8llitLs
en hel clel uppm:itkszrnhcl i lbrsknirgetr'

oltir mecl ctL id6historiskt PersPekti\', Zil derl
orlfalratrrlc stlåbrulscliskrtssionen vicl ticletr
kring sekc)skiliet 1900.:t Denna litteratur- Larilrl,rnLl .t\e r rrpl l;'rsuk' r rll I'lqnlri'Fl'
srniibr-ukarna. En filreuiingare lar Ciurtnar'
Hellst.iim, sorn i detr tulga avhrndlingcn
ntt'itl,t l' r;r''\ i\r rr
1",,11 ;,,l,t1tl tr' l: t t,l,t't,,'n
i;i, k," ',pp,l"*. .r'1reLt.r.- I sirr arlr'Lrrdlirrr'l
orD N- o1-rlalr dsliåg2ln ' Franlilshttful frÅ:o 1986'
gjor-cle id6histotikerrr Svet-kcl Sirrlitr en kar-t
cleu nåtrg{asettcrade idcolctgiiiiggrri"g
"u kring smiillr-tlket rlch cle tlcr
bililuincclt
ellcr niindre ladikala or ganisatiou!1örsökcn.2!' Dcn lcdaticle srnabruksidcologen
I'cr.lör'rsort l{ösiil blcl I992 för-ernil lirr en
;

arh:rrrcLliug ar'.]o)ru foicr' Httvnclsakligen
behandlat cteu Rösiö sjiih'och br rrs skriftcr'

rnen ocirså cle Rirsiii ilrspireradc slnåbrukar
liiretrirr gartla."" F.lr atrnltr snråbrlrksicleolog
varJohirn Haussou. lalcsman lirr dcn georg-

tiika .iorcl r-cfirll t t-örelse u. I erl nvtltkoln
rrcn arhancllilg av Nlartin Stolat-c anallscras
Llcn ||e: \el L.nlnll, l'llr,il)l llk:Lrr !nl i' tli"
nct Otllnrcfi)rbu n tful och ert rad andl-a rnoder
rriselingskritiska riirelscr under tidiEt 1900-

is

tal.'rr

AvslutninS

Dcnnit korla gellomgång \isar zfl det Iinns
en hel clel svcnsk fbrskuittg orn.jorclbtukatrtas organisittioner'. me'tt också många lltck-

or. Blancl annat piäller- det ut\ e ckling'-cn på

btltde behs:rs. \'iclarc är l!)il0oclr 1960-t.rlen niisLan ett l'erru itttognita'
båclc inorl agrathistorietr i alhnänhet och
r. r Lrt rr.t n ir.l t i, r''ol n I adrl i\\l'rlr-llrcl
ldcrt,r rrrsr, r',1, 'kllirl ';r )\( riq' lr:ilr
rniinga anclt-ir l'linclel, inle nlinst I)anuratk'
Dil- utgjorclc jorclbt-uket läuge r-r'gglirden i
lanclets ekonomi Vidare spelacle böudetrtir
och clet-as otgartisatiorrcr c'n nvchell-oll i
lar-rdets ol l'andlirlq till cn tlodcru pat-larlerrrarisk cle'nllrkrati. Sorr frarngår' av Erik
Heltr-rc't- l'cdelserrs bidrag i dentla bok ar'
spcglas det i en riklig litteratur' Derr histor-iska llrskningc"l o,rl clcl llodcrna Svcrig,..e lrar
där-ernot i hirg gr-acl fokuser-irt iurhrstlin och
artetarriit elscn, r'ilkct i och liir- sig iir ganska
natrtr-iigt. Bötrcletna utgjor-de cmellerticl
långr iri pii 1900-talet crl nrvckcl stor tlc'l av
h.l, ,ll n il' qe r or lr dr'r'a: Lr"t:r I ri{'1t i' 't rer rPelade cn viltig roll i det svenska s:rmhåIlc1
I Iistoricskr-ir,nitrgeu our Sleli gcs slrnhällsut
recklins efict cletiudtrstliella genombrottet
kzrn ilrti bli lirllståndie uta[ en klar bi]d av
jorclbr-uket och dess ekonomiska iirt ellilg:u'
nacLer sonl
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